
 
 
 

RELATÓRIO TÉCNICO 

 

Considerando a solicitação da Comissão Permanente de Licitação para análise da documentação de 

qualificação técnica referente ao Pregão Eletrônico nº 14/2020, processo nº 322/2020-COMPRAS.GOV-

FUNESA, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preço de mobiliário em 

geral, para atendimento as necessidades da Fundação Estadual de Saúde – FUNESA, do Estado de SERGIPE. 

 

Considerando que a análise da qualificação técnica foi realizada conforme os requisitos constantes no 

item 13.10 do edital e seus subitens.  

 

Segue abaixo o resultado da análise: 

 

LOTE NOME LICITANTE RESULTADO 

02 CADEIRAS E POLTRONAS 
SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVIÇOS EI-

RELI-ME - CNPJ: 18.609.782/0001-26 HABILITADO 
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Gerente de Arquivo e Patrimônio 
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Coordenador de Logística, Infraestrutura e TI 
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LOTE 02 

 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTENCIA 

TECNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

1.  

CADEIRA 

GIRATÓRIA 

ENCOSTO 
ALTO 

CADEIRA GIRATÓRIA ENCOSTO ALTO: 
Encosto (LxP): 480mm x 565mm. Chassis injetado, 

revestidos por uma capa de polipropileno. Espuma: 
Anatômica injetada com densidade 55kg/m³ 

podendo variar para +/- 5% indeformável e com 

borda frontal ligeiramente curvada no assento para 
não obstruir a circulação sanguínea. Encosto 

regulável na altura. Assento (LxP): 495mm x 

480mm. Parte interna em compensado com 
multilâminas de madeira com espessura mínima de 

12mm, revestido por uma capa de polipropileno. 

Revestimento: Estofamento revestido em tecido 
sintético de alta resistência a tração, rasgamento, 

esgaçamento, solidez a luz e não reagente a 

manchas na cor a ser definida pelo órgão Base 
giratória: Com 5 hastes equidistantes em tubo de 

aço revestidas por inteiro com capas injetadas em 
polipropileno. 
Rodízio: Rodízio com esfera de aço com material 

resiliente, que apresentam banda de rodagem 
macia. Este tipo de rodízio é recomendado para uso 

sobre pisos revestidos de pedra, madeira, cerâmica 

e quaisquer outros não cobertos por tapete ou 
carpete. Estrutura: Mecanismo com alavanca para 

acionamento de regulagem de altura e bloqueio de 

inclinação com acabamento em polipropileno. 

Coluna central de sustentação de tubo em aço. 
Apoia braço: deve ser na posição horizontal ou em 
formas curvilíneas de material rígido com 

regulagem na altura. Acabamento: A pintura das 

partes metálicas da base, da coluna, do mecanismo 
e dos braços em pintura com tinta epóxi-pó 

eletrostática na cor a ser definida pelo órgão. 

50 

SUANE 
MOVEIS PARA 

ESCRITORIO E 

SERVIÇOS 
EIRELI-ME 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 

ATESTADO 

CAPACIDADE 

TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE 

ASSISTENCIA 

TECNICA LOCAL 

CATÁLOGO 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE 

ABNT 

STATUS OBSERVAÇÃO 

2.  

CADEIRA 

GIRATÓRIA 

DIRETOR 

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR: 
Encosto (LxP): 430mm x 551mm. Chassis injetado, 
revestidos por uma capa de polipropileno. Espuma: 

Anatômica injetada com densidade 55kg/m³ 

podendo variar para +/- 5% indeformável e com 
borda frontal ligeiramente curvada no assento para 

não obstruir a circulação sanguínea. Encosto 

regulável na altura. Assento (LxP): 465mm x 
440mm. Parte interna em compensado com 

multilâminas de madeira com espessura mínima de 

12mm, revestido por uma capa de polipropileno. 
Revestimento: Estofamento revestido em tecido 

sintético de alta resistência a tração, rasgamento, 

esgaçamento, solidez a luz e não reagente a 
manchas na cor a ser definida pelo órgão. Base 

giratória: Com 5 hastes equidistantes em tubo de 

aço revestidas por inteiro com capas injetadas em 
polipropileno. Rodízio: Rodízio com esfera de aço 

com material resiliente, que apresentam banda de 

rodagem macia. Este tipo de rodízio é recomendado 
para uso sobre pisos revestidos de pedra, madeira, 

cerâmica e quaisquer outros não cobertos por tapete 

ou carpete. Estrutura: Mecanismo com alavanca 
para acionamento de regulagem de altura e 

bloqueio de inclinação com acabamento em 

polipropileno. Coluna central de sustentação de 
tubo em aço. Apoia-braço: deve ser na posição 

horizontal ou em formas curvilíneas de material 

rígido com regulagem na altura. Acabamento: A 
pintura das partes metálicas da base, da coluna, do 

mecanismo e dos braços em pintura com tinta 

epóxi-pó eletrostática na cor a ser definida pelo 

órgão. 

50 

SUANE 
MOVEIS PARA 

ESCRITORIO E 

SERVIÇOS 

EIRELI-ME 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  
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3.  

POLTRONA 

GIRATÓRIA 

DIRETOR 

POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR: 
Assento/Encosto: Parte interna em compensado 
com multilâminas de madeira com espessura 

mínima de 15mm. São ligados entre si através de 

aço mola SAE 1035 ¹/4 “x 4“por intermédio de 
porcas de garra ¹/4, seguindo as seguintes 

dimensões. Assento (LxP): 520mm x 450mm. 

Encosto (L x h): 520mm x 550mm. Assento fixado 
a base por intermédio de 4 parafusos sextavados. 

Almofadas moldadas em espuma laminada com: 

80mm de espessura, densidade Soft 33kg/m³. 
Revestimento: Estofamento revestido em couro 

natural na cor preta, mecanismo com ajuste de 

tensão e bloqueio na posição operativa. Possui eixo 
levemente deslocado para frente do eixo central da 

cadeira e permitindo ao usuário o movimento mais 

confortável. Alavanca para regulagem da altura, 
manípulo para ajuste de tensão e para bloqueio e 

desbloqueio da posição. Coluna com sistema de 

regulagem de altura a gás com vários estágios de 
altura. Telescópico plástico injetado em 

polipropileno texturizado, divido em 3 partes 

encaixadas, para a proteção da coluna na cor preta, 
base em alumínio injetado, rodízio em PU, para uso 

em piso duro, rodízio de duplo giro com roda e 

cavalete injetados em nylon revestidos em 
poliuretano. Diâmetro de 50mm, largura de 55mm 

e altura de 65mm, braço em tubo de alumínio polido 

com apoio na cor do revestimento em couro natural, 
fixado ao assento e encosto por meio de parafuso. 

50 

SUANE 
MOVEIS PARA 

ESCRITORIO E 

SERVIÇOS 
EIRELI-ME 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  



 
 

ITEM NOME BÁSICO ESPECIFICAÇÃO QTD. LICITANTE 
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TÉCNICA 
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4.  

POLTRONA 

GIRATÓRIA 

PRESIDENTE 
 

POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE: 
Assento/Encosto: Parte interna em compensado 
com multilâminas de madeira com espessura 

mínima de 15mm. São ligados entre si através de 

aço mola SAE 1035 ¹/4 “x 4“por intermédio de 
porcas de garra ¹/4, seguindo as seguintes 

dimensões. Assento (LxP): 520mm x 450mm. 

Encosto (L x h): 520mm x 810mm. Assento fixado 
a base por intermédio de 4 parafusos sextavados. 

Almofadas moldadas em espuma laminada com: 

Encosto com 80mm de espessura, densidade Soft 
33kg/m³. Assento com 80mm de espessura e 

densidade de 45kg/m³. Revestimento: Estofamento 

revestido em couro natural na cor preta, mecanismo 
com ajuste de tensão e bloqueio na posição 

operativa. Possui eixo levemente deslocado para 

frente do eixo central da cadeira e permitindo ao 
usuário o movimento mais confortável. Alavanca 

para regulagem da altura, manípulo para ajuste de 

tensão e para bloqueio e desbloqueio da posição. 
Coluna com sistema de regulagem de altura a gás 

com vários estágios de altura. Telescópico plástico 

injetado em polipropileno texturizado, divido em 3 
partes encaixadas, para a proteção da coluna na cor 

preta, base em alumínio injetado, rodízio em PU, 

para uso em piso duro, rodízio de duplo giro com 
roda e cavalete injetados em nylon revestidos em 

poliuretano. Diâmetro de 50mm, largura de 55mm 

e altura de 65mm, braço em tubo de alumínio polido 
com apoio na cor do revestimento em couro natural, 

fixado ao assento e encosto por meio de parafuso. 

5 

SUANE 

MOVEIS PARA 
ESCRITORIO E 

SERVIÇOS 

EIRELI-ME 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  
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5.  
CADEIRA FIXA 

OPERACIONAL 

CADEIRA FIXA OPERACIONAL: 
Encosto/Assento: Interno em chassis de 
polipropileno copolímero injetado, revestido por 

uma capa de polipropileno fixado ao chassis através 

de garras integradas na capa. Com as seguintes 
dimensões: Encosto: 430mm x 551mm. Assento: 

465mm x 440mm, ambos, com espuma anatômica 

injetado, densidade 55kg/m³ podendo variar 5% 
indeformável e borda ligeiramente curvada no 

assento para não obstruir a circulação sanguínea. A 

parte interna do assento em compensado 
multilâminas de madeira moldada anatomicamente 

a quente com espessura mínima de 12mm revestido 

por uma capa de polipropileno copolímero fixada 
ao chassis através de garras integradas na capa. 

Revestimento: Estofamento revestido em tecido 

sintético de alta resistência a tração, rasgamento, 
esgaçamento, solidez a luz e não reagente a 

manchas na cor a ser definida pelo órgão. Base fixa: 

Estrutura contínua universal não empilhável, 
confeccionada em tubo aço ABNT SAE 1008/1010 

O 1 h x 2,25mm, suportando uma carga de 200kg 

no assento e 76kg no encosto, conforme norma 
técnica ABNT/NBR13962. Cor a ser definida pelo 

órgão 

50 

SUANE 

MOVEIS PARA 
ESCRITORIO E 

SERVIÇOS 

EIRELI-ME 

SIM SIM SIM SIM HABILITADO  

 


